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Váľo s gazdálko dási és P énzü gyi Bizotts á g v é|emény ezi

Emberĺ Eľőfoľľás Bizottság véleményezi

Tisztelt Képvĺselő.testiilet!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Magyarország Kormánya 2076. máľcius 25-én páIyazati felhívást tett kozzé a Köľnyezeti és
Eneľgiahatékonysági opeľatív Program (továbbiakban: KEHOP) keretében onkormányzati
épületek energiahatékonysági fe|iĄításfua és megújuló energiaforľás hasznosítására a Közép.
magyarcrszági régióban ,,Pá|yázatos épületeneľgetikai felhívás a kozép-magyarországi régió
tel epül é si önkormany zatai számáĺ a,, címmel, KEH o P - 5'2.9 . kó dszámmal'

A felhívás kiemelt célkihĺzése _ osszhangban a hazai és EU stratégiźxal _ ĺjsztönözni az
energiahatékonysági fejlesztések megvalósítását és elősegíteni a decentľalizáIt' komyezetbarźi
megújuló energiaforľást hasznosító ľendszeľek elteľjeđését, továbbá hozzájaruI az épületek
energiahatékonyságanak javításttra és megújuló energiafelhasznźůás fokozásźra iranyuló
beruházások megvalós itásźhoz.

A felhívás keretében <jnállóan támogatható szakmai tevékenység aZ épületek hőtechnikai
adottságainak javításaa712006. (v.24.) TNM rendelet 5. sz. mellékletének |.táblźnatában felsorolt
épülethatár oIő szerkezetek fej lesztésével.

Támogatási kérelmet a kozép-magyarorszźlgi települési önkormĺínyzatok nyújthatnak be. Minden
önkormĺínyzat csak egy támogatási kérelem benyújtásĺára jogosult.
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A támogatási kérelmek benýjtása2016.június 15-től legkésőbb 2018. június 15-ig lehetséges. A
megadott értékelési határnapokig benyújtott projektek kerülnek együttesen elbírálásra. Tekintettel
arra, hogy a tétmogatétsi kéľelemhez csatolni szükséges a kivitelezésre vonatkoző (koz)beszeruési
eljarás dokumentumait és a megkötott (feltételes) vállalkozási szeruódést, az Onkoľmányzat
számára a ľeleváns benyújtási határidő 2016. októbeľ l.4. napja.

A projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 250 millió Ft lehet. Az ĺgényelhető támogatás
összege minimum 50 millió, maximum 250 millió Ft. A támogatás maximális météke az összes
elszámolható költség I}}Yo-a. A támogatás tényleges mértékét az alábbi módon megállapított
támogatási összeg és az elszámolható költség hányadosa a|apjźn sztikséges megáIlapitani: az
energiahatékonysági pľojektľész vonatkozásában aZ éves elsődleges energia fogyasztásának
csökkenése [kv.h] x 400 lFtikwh] + a projekt keľetében tervezett kapacitás megújuló energia
e|őá||itásara [kW] x 630 000 [Ft/kw]. A támogatást igénylőnek legalább a pľojekt összköltségének
az igényeIt támogatási összeggel csĺjkkentett részét kitevő öneľővel kell rendelkeznie.

Az egyes elszámolható koltség1ípusok vonatkozásźlbarl a kĺjvetkező koľlátozásokat szĹikséges
figyelembe venni:

Költségtípus Maximális méľtéke az łisszes
elszámolható kłiltséere vetítve

Proi ekt-előkészítés. tervezés 4%
Kozbeszer zésí eli trások lefolvtatása 0,5%;o

Műszaki ellenőri szolstitatás 2%
Pľoiektmenedzsment r.5%
T ái ékońatás. nyilváno sság biĺo sítása 0,5o/o, de legfeljebb 300.000 Ft

A Képviselő-testület 1512016. (v.10.) számu koltségvetés módosító rendeletében döntött arról,
hogy fedezetet biztosít a KEHoP-5.2.9. épületenergetikai pźiyázat tewezés, előkészítés,
kozbeszerzési tanácsadó díjazása feladatokĺa. A pá|yazatba bevonni kívant épületekľe vonatkozó,
pá|yázati felhívásban foglalt szakmai mellékletek, energetikai tanúsítvanyok és kivitel tervek
elkészítésére kozbeszeruési érté|úaárt el nem étő beszęrzési eljarás keľtilt lefolytatásra, melynek
eredményéről a VárosgazđáIkođétsi és Pénzügyi Bizottság747l20I6. (VII.I1,) számíhatározatában
döntĺjtt.

Az érintett éptiletek az alábbiak:
1. Napraforgó Egyesített óvoda Csodasziget Tagóvodája (1083 Budapest, Tömő u.38/A) _

hőszigetelés (utcai homlokzat, lapostető), nyílászaľó csere
2. Napraforgó Egyesített ovoda Kincskeľeso Tagóvodája (1089 Budapest, Bláthy ottó u. 35.)

_ hőszigetelés (udvari homlokzat és túzfal), nyíIászźľő cseľe, utcai homlokzat felújítása
3. Napraforgó Egyesített ovoda TA-TI-KA Tagóvodája (1088 Budapest, Rakóczi út 15.) -

hőszigetelés (utcai homlokzat), nyílászáľó csere
4. Józsefuaľosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység (1083 Budapest, Szigetvari

u. 1.) - nyílászaró csere
Fecsegő-tipegők Bölcsode (1087 Budapest, Szźnaďos út 1.) _ nyílászáľó csere
Gyermekek Atmeneti otthona (1088 Budapest, Szentkirályi u. 15.) -nyíIászźlró cserę
Szigony utcaiHázioľvosi Rendelő (1083 Budapest, Szigony u.2lB _ hószigetelés (részleges

utcai homl okzat é s lap o stető ), ny i|ászźlró c s ere
Hungária köruti Haziorvosi Rendelő (1087 Budapest, Hungária körut 18.) _ nyílászaró csere
Budapest VIII. kerület Józsefuarosi Polgármesteri Hivata| (1082 Budapest, Baross v 63-67.)
_ hőszigetelés (padlásfĺjdém)

5.

6.
7.

8.

9.



A támogatási kérelem benffitását követően, annak elbírálása után és eređményessége esetén a
Támogatási Szerződés megkötése 2017 jaĺuárjában vźrhatő, igy akivítelezési munkák leghamaĺabb
2017 nyaran kezdődhetnek meg. A projekt ťlz1kai befejezéséľe a projekt Támogatási Szerzódés
hatáIyba lépését követő megkezdésétől legfeljebb 12 hónap á11 ľendelkezésre. A zfuő kifizetési
igénylés benyújtásanak határideje a projekt ťĺz1kai befejezését követő 30 nap. Apá|yázati felhívás
fenntartási kötelezettséget hatĺíroz meg) mely szeńnt a projekt fenntaľtási időszak a projekt
befejezésétol szźmított 5 évig terjedő időszak, amely idő alatt atámogatást igénylő váL|a|ja, hogy a
proj ekt megÍ.elel a 1303 l20 13/EU Rend e|et 7 7. cikkében fo glaltaknak'

II. A beteľjesztés indoka
Budapest Fővaľos VIII. kerĺilet Józsefuárosi onkormtnyzat (a továbbiakban: onkormanyzaQ
forľásaihoz és kapacitásáůloz mérten igyekszik kihasználni azokat a lehetőségeket, melyęk során
intézményei fejlesztésére, megújítására nyílik alkalma. Az egyik legfontosabb célnak az
energiafelhasznáIás csĺjkkęntését, eneľgiahatékonyság növelését tekinti a kertilet, mellyel nem csak
az egyes éptĺletek rezsi-, illetve fenntartási k<iltségei mérséklőđnének, hanem némiképp ktilsőleg is
szépülnének az intézmények. Az elmúlt években több energetikai megújításra iranyuló KEOP
projektre is sikereseĺ ptiyźnott az onkormányzat, melynek eredményeként több kozíntézmény
kapott űj nyi|ászźtókat és hőszigetelést'

Fentiekľe tekintettel javasolt, hogy az onkormanyzat índu|jon a Kormźny źttal meghirdetett
PáIyźzatos épületenergetikai felhívás a kozép-magyarorszátgí régiő teleptilési öĺ-lkormźnyzatai
szálmttta című, KEHOP-5.2.9 kődszámu páIyázaton a fent megnevezett éptiletek energetikai
felújításával.

A tervęzői kĺiltségbęcslés és a páIyźnatĺ fe|hívétsban foglaltak alapján az onkormáĺyzatnak
szükséges saját fonást biztosítania, melyre vonatkozó döntés az áIlanűáńaľtásľól szóló töľvény
végrehajtásĺĺľól szóló 368lfOI1. (XII. 31.j Korm. rendelet (Ávľ.) 75. $ (4) bekezdés a) pontja szerint
a Képviselő-testtilet hatásköréb e tartozlk.

A pá|yazatta| együtt kotelező benýjtani a kivitelezésre vonatkozó kozbeszerzési eljaĺás
dokumentumait és a megkĺitött (feltételes) vállalkozźĺsi szerződést is, erľe tekintettel szükséges a
kozbeszeruési dokumentáció összeállítása és a kozbeszerzési eljĺíľás lefolytatása, melyet javasolt,
hogy a Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt. végezzen eI.

ilI. A dtintés célja' pénzĺigyi hatása

Apá|yázat benyĹrjtásával lehetővé válik a fent megnevezettkozintézmények energetikai felújítása,
fenntartási kĺiltségeinek csĺjkkentése. Ennek a|apján az intézmények felújításához az onkormtnyzat
támo gatást i gényelhet saj át forrásának kie gészíté seként.

A tervezett projeh becsült koltsége 205.378.564 Ft, mely a kivitelezési munkńkon felul magában

foglalja a mííszaki ellenőri és a projektmenedzseri feladatok ellótósát, a kötelezően előírt
nyilvánosság biztosításának kaltségét és egyéb hatósági díjakat, iĺlene a kozbeszerzési eljárás
lefolytatásának, az eneľgetikai taruźsínányok és kiviteli tervek készítésének kaltségét, mely
utóbbialcra a koltségvetésben 1 ] '250.000 Ft fedezet mór biztosított.

A tervezői kżltségbecslésben és a közbeszerzési eĺjárások lebonyolítósóhoz kapcsolódó kĺ;ltségelcre
(tanócsadó' hirdetmény ellenőrzési díjak), valamint a pólyázati felhívásban foglaltak alapjón
eredményes pólyázat esetén, a projekt becsüĺt összkoltsĺźgéből 124.908,387 Ft elszómolhań kaltség,
íg,,80.470.]77 Ft sajatforróst szüI<séges biztosítani, melyből 11,250.000 Ft már biztosított, tehát
69.220.]77 Ft onrész szülrséges m,ág, melyre előzetes kotelezettséget vállal az onkormdnyzat.

ApáIyazati felhívás é,s az elózetes költségbecslés alapján atervezett projekt az a|ábbi tételekből áll
össze:
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Epitéshez
kapcso|ódó
Vi\|tcÁaaV

L87 670 440 Ft 114 136 258 Ft 73 534 182 Fr

Műszaki e|lenőri
szoIgá|tatás
kĺiltqóne

fo/o 3 697 576 Ft 2 290 246 Ft 1 407 330 Ft

Kotelezően e|őírt
nyiIvánossá9
biztosításának
költsé9e

0,5olo (de max.
300 ezer Ft)

299 999 Fr 299 999 FĹ 0Ft

Egyeb
szoIgá|tatási
knltęének

699 999 Fr 699 999 Ft 0Ft

Osszesen: 205 378 564 Ft !24 90A 387 Ft ao 470 177 Ft

A kivitelezési munkak száI|ítői ťlnarlszirozásúak, a többi tevékenység utóflnanszítozásil, melyekľe
azigénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50oÁ-a. A támogatást
igénylőnek legalább a pľojekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett Észét
kitevő önerővel kell rendelkeznie.

A kivitelezés 20|7. évben valósul ffi€g, ezért a sajźLt forrás bińosításáta előzetes
kötelezettségváIlalást javaslok a 2017. évi költségvetés teľhéľe önként vá|Ia|t fe|adatként az
onkormanyzatsajátf e|ha|mozásibevételeinekterhéľe.

A fenntartási időszakľa évente 508 e Ft biztosítása sztikséges, melyre szintén előzetes
kötelezetts égvźila|ás sztikséges önként váIIa|t feladatként az Önkormányzat sajtú. működési
bevételeinek terhéľe.

Iv. Jogszabályi köľnyezet

A Képviselő-testtilet dĺintését a Magyaľoľszág helyi önkormányzatairő| sző|ő f011. évi CLXXXX.
törvény 41. $ (3) bekezdése, az á|IalĺháztartásrőI szőIő 2O|1. évi CXCV. törvény, az Avr.75. $ (2)

c) bekezdése alapján hozzameg.

KéremaZalábbihatározati javaslatelfogadását.



Határozatijavaslat

A Képviselő-testület úgy dtint' hogy

1. a Magyaľország Kormanya á|taI meghirdetett ,,Pźt|yźzatos épületeneľgetikai felhívás a
közép-magyarországi régió települési onkormttnyzatai szárnára,, címrĺ KEHOP-5.2.9.
kódszámú páIyźnaton indul bruttó 205.378.564 Ft bervhźLzási ĺjsszköltséggel az a|ábbí
épületek energetikai rekonstrukciój a célj ából :

- Napraforgó Egyesített ovoda Csodasziget Tagóvodája (1083 Budapest, Tömő u.

38/A)
Napľaforgó Egyesített ovoda Kincskereső Tagóvodája (1089 Budapest,
u. 35.)
Napľafoľgó Egyesített ovoda TA-TI-KA Tagóvođája (1088 Budapest'
1s.)

- Józsefuarosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység (1083 Budapest,
Szigetvari u. 1.)

- Fecsegő-tipegők Bĺjlcsőde (1087 Budapest, Százados rit 1')
- Gyermekek Atmeneti otthona (1088 Budapest, Szentkirályi u. 15.)
- Szigony utcaiHáziorvosi Rendelő (1083 Budapest, Szigony u.2/B
- Hungaria köruti Hazioľvosi Rendelő (1087 Buđapest, Hungaľia körut 18')
- Budapest VIII' kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal (1082 Budapest, Baross u.

63_67.)

Felelős: polgármester
Határido: 2016. augusztus 25.

2. a határozat I. pontjában foglalt páĺyózat saját forľósónak biztosítására a 20]7. évi
koltségvetés terhére önként vóllalt feladatként eĺőzetes kotelezettséget vállal bruttó
69.220']77 Ft osszegben az onkormányzat sajátfelhalmozási bevételeinekteľhére.

Felelős: polgármester
Hatarido: 2017. évi költségvetés készítése

3. eredménye s pźůyázat esetén a projekt befejezésének napjától szźĺnított 5 évig a pál|yázatban'

szereplo épületekĺe és funkciókĺa fenntaľtási ktitelezettséget váI|aI, valamint vállalja, hogy
az 5 év alatt évente pľojekt fenntaľtási jelentést készít, épületenergetikai szakértő igénybe
vételével, melynek költségére cisszesen 5 évre 2540 e Ft-ra, azaz 20l8-tól évente önként
vállalt feladatként 508 e Ft-ra előzetęs kötelezettséget vá||al az onkormányzat saját
működési bevételeinek terhére.

Felelős: polgármester
Hatáĺidó a projekt |ezfuását követő öt év

4. a határozat I. pontjában foglalt pályázat benyújtásához sziiluéges kt)zbeszerzés műszaki
dokumentációjának osszeóllításóra megbízza a Józsefvárosi Gazdóĺkodási Kozpont Zrt.- t'

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. augusztus 25.

5. hątározat 1. pontja alapján felhatalmazza a polgármestert a páIyázat benyújtásához
szüĺuéges dokumentumok, nyilatkozatok, esetleges további koltségvetési forrást nem
igénylőhiánypótlások és a megvalósítási helyszínek esetleges módosításóra vonatkozó
dokumentumok aláírására és a Nemzeti Fejlesztési Minisztéľium KÖrnyezeti és

Energiahatékonysági operatív Programohźrt Felelős Helyettes Államtitkársóg feté toľténő
benyújtására.

Bláthy ottó

Rĺĺkóczi út



Felelős: polgármester
Hataľidő: 20T6. október 14. esetleges hiánypótlásokat követően azonna|

a páĺyázati dokumentáció osszeállításával megbízza, valamint eredményes pólyázat esetén a
projektmenedzseri feladatok ellátásóra felkéri a Rév8 Zrt.-t bruttó 1.860.550 Ft díjazás
ellenében és felkéri a polgórmestert aZ erre vonatkozó megállapodás alóírására.

Felelős: polgáľmester
Hatfuidő: atźlmogatási szerződés megkötést követően

felkéri a polgáľmesteľt, hogy ahatáľozatban foglaltakat a költségvetés k<jvetkező módosítasa
során, valamint a2017-2022. évi költségvetések készítésénél vegye f,rgyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hatańdő a kĺiltségvetés kĺivetkező módosítása, valamint a 2017-2022. évek
költségvetés készítése.

A diintés végľehajtásáłt végző szervezeti erység: Rév8 Zrt., Jőzsefváľosi Gazdálkodási
Közp ont Zrt., P énzii gyi Ügyo sztáůy, Pol gáľm es teľi Kabinet

Budapest, 2016. augusztus 23.

Törvényességi ellenoľzes :

Danada-Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából
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ŕlfuďsis N.Iőté
polgármesteľ


